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Identificação da Escola: AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE VALDEVEZ
Circulo: VIANA DO CASTELO
Sessão: SECUNDÁRIO

Projecto de Recomendação:
Exposição de motivos: (considerações ou argumentos que justificam ou enquadram as medidas propostas)

Considerando que muitos jovens desconhecem o que é o Republicanismo, bem como as
vantagens deste sistema político, que no nosso país assentou num Estado de Direito
Democrático, desde 1974, com respeito pelos Direitos do Homem.
Considerando que a Primeira República, resultante da Revolução de 1910, deixou valores
essenciais como a laicização e oposição, apesar de seis milhões de habitantes ( oitenta por
cento ) eram analfabetos , que foi decretada a censura para algumas publicações, palco de
greves revoltas e atentados ( em 1920 o governo mudou oito vezes ), o empobrecimento do
país e a situação económica e social caótica, antes catastrófica, já que na altura foram cinco
bancos à falência, entre outras instituições, as deportações sem julgamento, que a Primeira
República foi um somatório de revoluções, crimes contra o património do estado,
instabilidade económica, política e social, não obstante esta caracterização entendemos que é
de salientar que a Primeira República deixou-nos um vasto legado cultural.
Considerando que a Segunda República que conhecemos pelo Estado Novo, assente num
sistema autocrático, inaugurada pelo Dr. António de Oliveira Salazar, como uma Ditadura
Financeira que formou a União Nacional, e proibiu os partidos, que estabeleceu a censura que
não deixava passar tudo quanto prejudicasse a nação, isto é, tudo o que fosse contrário à paz
e harmonia entre os portugueses, que foi cerceada a liberdade de expressão, religião e
manifestação, fechou o país ao exterior, entendemos que todos estes acontecimentos
empobreceram o país, contribuindo para a baixa produtividade, atraso tecnológico e falta de
competitividade, que ainda hoje se reflecte a nível da nossa realidade social. Assim,
consideramos que são estes os desafios da Terceira República, entendendo como prioritários:
sistema de governação, estratégia de desenvolvimento, justiça e empreendedorismo.
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Medidas propostas: (redigir com clareza e objectividade, sem alíneas)

1. Alterar a Constituição da República Portuguesa no sentido de extinguir o sistema semi-

presidencialista e os círculos eleitorais, evoluindo para um sistema presidencialista e círculos
eleitorais uninominais.

2. Reformular o modelo de Desenvolvimento e diminuir o défice excessivo, apostando num
modelo de desenvolvimento em que se aumente a produtividade, valorizando a mão-de-obra
qualificada e promovendo o empreendedorismo.

3. Aumentar a eficácia e a eficiência no sector da justiça, sobretudo no que diz respeito à
qualidade das leis e a sua adaptação à realidade social, de forma a melhorar a preparação dos
magistrados e organização do sistema.

